ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Dia: 27/03/2014
Hora: 14:00
Local: Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego - Av. Presidente Antonio
Carlos, 251, 12º andar, Auditório da Ala Norte – Rio de Janeiro.
Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, na sede da Superintendência
Regional do Ministério do Trabalho e Emprego, reuniu-se a plenária do FEAP-RJ para a sua 8ª Reunião
Extraordinária. Às 14 horas e 20 minutos, a sessão foi aberta pelo Sr. Eugenio Marques, representante da
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE-RJ), que convidou o Sr. Ricardo Mello,
representante da Dataprev, para compor a mesa e elaborar a ata. O Sr. Eugenio Marques leu a seguinte
pauta para os trabalhos: 1 - Eleição de representantes para a Coordenação Colegiada no período
2014/2015: a) um representante dos empregadores; b) um representante dos trabalhadores; c) um
representante dos Serviços Nacionais de Aprendizagem; d) um representante do CMDCA; e) um
representante das escolas técnicas de educação; f) um representante da sociedade civil.
Em resposta a questionamentos da plenária, o Sr. Ricardo Mello explicou o papel da Coordenação
Colegiada na elaboração de propostas que se integrem ao planejamento das ações do Fórum, na execução
das decisões da plenária, na representação externa do Fórum e na seleção de temas a serem abordados
nas reuniões ordinárias e extraordinárias.
Passando-se à escolha do representante dos empregadores, foi convidada a Fetranspor - Federação das
Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro para compor a Coordenação
Colegiada. A Sra. Andréa Duarte, representante da Fetranspor, agradeceu o convite e comprometeu-se a
consultar a instituição e comunicar a decisão na próxima plenária. Na ausência de representantes de
entidades de trabalhadores, da sociedade civil e de escolas técnicas de educação, foi adiada a eleição
dessas representações para a Coordenação Colegiada. Para a representação do Sistema S, foi eleito o
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, que terá sua cadeira ocupada pela Sra. Rosane
Masiero.
Para a representação das entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a educação profissional,
apresentaram suas candidaturas o Centro Salesiano do Menor – CESAM, o Centro de Integração EmpresaEscola - CIEE Rio e o Instituto Brasileiro Pró Educação Trabalho e Desenvolvimento – ISBET. Cada
representante discorreu sobre sua instituição e, apurados os votos de nove entidades presentes aptas a
votar, foi escolhido por maioria absoluta o CIEE Rio, cuja cadeira será ocupada pela Sra. Paula Kalec.
Pela manifestação de diversos participantes da plenária, o Sr. Ricardo Mello foi convidado a permanecer
na Coordenação do Fórum, como secretário executivo. Os Srs. Eugenio Marques e Joaquim Leite
reforçaram o convite e, ao agradecer as palavras de apreço, o Sr. Ricardo Mello disse que será sempre um
militante da causa da aprendizagem profissional, que continuará colaborando com a manutenção do sitio
www.aprendizagem.org e que tentará conciliar suas novas atribuições na Dataprev com a presença nas
reuniões do Fórum.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Eugenio Marques declarou encerrada a reunião, da qual lavrei a
presente Ata. Em anexo, a lista de presença.

______________________
Ricardo Mello
Relator

